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Eerst heeft mijn 2 1/2 jaar oude kat gereageerd met focale aanvallen op de SpotOn van 

FRONTLINE. De toenmalige behandelende dierenkliniek sloot dit echter uit als een trigger, 

en vertelde ons dat dit niet mogelijk was. 

 

 Op dezelfde dag was Mimi ingesteld op de drug Luminal en ze was drie weken vrij van 

aanvallen. Vanwege de nog steeds bestaande vlooienplaag dacht de dierenkliniek dat het 

onschadelijk was om dit met BRAVECTO te behandelen, nu ook beschikbaar als SpotOn voor 

katten. 

 

Direct na het aanbrengen hadden we reeds de eerste reactie in de vorm van een ren-aanval. 

De volgende dag volgden sterk gegeneraliseerde aanvallen die zich op steeds kortere 

tijdstippen voordeden. 

 We moesten Mimi helaas dan weer wegbrengen voor een ziekenhuisopname. Sindsdien 

vechten we nu 2 1/2 maand tegen de aanvallen veroorzaakt door Bravecto, altijd met een 

http://www.isbravectoveilig.nl/


opname van de kat (nu in een andere veterinaire kliniek). 

 

 Epileptische aanvallen omvatten apathie, ren-aanvallen gevolgd door 'draaien' en krampen 

van het hele lichaam, vaak ook urineren. 

Meestal begint het sluipend met één aanval per nacht, maar stijgt dan tot aan cluster-

aanvallen. 

 

De werking van Bravecto zou 112 dagen omvatten. Er wordt echter niet vermeld dat dankzij 

Bravecto onhoudbaar epilepsie werd geactiveerd. Dit zal de komende maanden duidelijk 

worden. 

 

 Maar wat zeker is: In termen van tijd kan ALLEEN BRAVECTO de trigger zijn geweest, hoe 

graag ook de dierenartsen dure testen willen doen op kanker enz. (tot nu toe zonder 

succes)...  

Het middel zou verboden moeten worden. En de onwetendheid van dierenartsen die de 

diereneigenaren wijs willen maken dat epilepsie niet officieel beschreven staat als bijwerking,  

en dat het daardoor ook niet zo kan zijn, vind ik schandalig. 

Ik kan alleen maar hopen dat Mimi na de 3 maanden overleefd te hebben, het ook in het 

geheel gaat redden! 

Ze is een zeer sterke, levendige kat en het zou mijn hart breken, als ze blijvende schade zou 

overhouden omdat dierenartsen en de farmaceutische industrie voor een paar euro meer in 

de portemonnee zulke “case studies” graag onder de tafel schuiven.......... 

 

In het algemeen onverantwoordelijk, maar bij een dier dat al bekend is met epileptische 

aanvallen, kan zo’n chemische troep gemist worden ... onverantwoordelijk en 

gewetenloos........ 

 

Bijgesloten:  foto's van Mimi voordat ze Bravecto kreeg en de onmiddellijke impact na 

Bravecto met haaruitval op de plaats van toediening en hoe ze verzwakt in de tussentijd van 

haar aanvalreeks was...  
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